
Educació Infantil i cicle Inicial de Primària 
Edats: de 2 a 7 anys 
 

Aquesta setmana utilitzarem la ciència per celebrar Sant Jordi. 
 
Abans de començar amb l’experiment, demanarem als pares i mares que 
expliquin la tradicional llegenda de Sant Jordi als més petits, o aquesta versió 
adaptada de la història del Drac i la Princesa pels menys tradicionals. 
 
A les històries que us hem compartit d’unes gotes de sang en surt una rosa 
vermella, però d’on neixen les plantes?  
 
Heu provat mai, a l’escola o a casa de plantar mongetes o llenties a dins d’un pot 
transparent amb cotó fluix humit? Si l’anem regant cada dia, de les llavors (les mongetes o 
llenties) en surt una planta. Ho podeu veure tot el procés a càmera ràpida en aquest vídeo. 
 
Ara que ja sabem que les plantes surten de les llavors, intentarem respondre la següent 
pregunta: què necessiten per viure? Per què la reguem?  
 
Per esbrinar-ho necessitarem el següent material:  

• 1 branca d’api 
• 1 got transparent 

• Aigua 
• Colorant alimentari vermell o blau 

 
Ara només cal que ompliu el got amb aigua fins a la meitat, hi barregeu el colorant i hi 
col·loqueu la branca d’api, tal com mostra aquest vídeo. Espereu un dia (24 hores) i 
observeu que ha passat. 
 
Les plantes, absorbeixen aigua i nutrients del sòl a través de les arrels (el terra) i amb l’ajuda 
de la llum, les converteixen en el seu aliment. L’aigua i els nutrients pugen per les arrels cap 
a les fulles per uns conductes que hi ha a la tija o tronc. Per aquest motiu, les fulles de l’api 
han canviat de color. 
 
Però l’aigua, i altres líquids, no només pugen per les plantes, també ho fan per altres 
materials com la fusta o la roba. A casa no tenim sang de Drac o de Princesa per fer roses 
com les de les històries, però us proposem de crear flors amb gotes d’altres líquids perquè 
pugueu omplir de flors finestres i balcons. 
 
Per aquest experiment necessitareu el següent material: 

• 1 got 
• 1 goma de pollastre 
• Alcohol de la farmaciola 

• Retoladors de diferents colors 

• Un tros de roba blanca de cotó o mocadors de paper 

• Pals de pinxo o canyetes 

https://cavallfort.cat/la-llegenda-de-sant-jordi/
https://criatures.ara.cat/blogs/manualitats-infantils/llegenda-sant-jordi-actual_6_1783081675.html
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.youtube.com/watch?v=hm394aPQPPc


• Cola o cinta adhesiva 
 
Ara només cal que mireu aquests vídeos inspirador i us poseu mans a l’obra. 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=9NCqijYpFts 
• https://www.youtube.com/watch?v=_Zr5fOTmbBE&list=RDCMUCjCEchPY-

JT1INsZ_v-f-mA 
 

Ensenyeu-nos els resultats en un vídeo o una foto a Twitter, Facebook o Instagram (si el 
teniu obert) amb l’etiqueta #CanCiència i etiquetant a @fundaciorecerca. 

 
Fonts: 

• http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500018538181&na
me=DLFE-1416105.pdf 

• https://agora.xtec.cat/ceiplamitjana/primaria/setmana-de-la-ciencia-la-capil-laritat/ 

• https://text-lagalera.cat/guia-projectes/78498/activitat/4 
• https://www.ipsi.cat/elfil/que-necessita-una-llavor-per-germinar/ 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9NCqijYpFts
https://www.youtube.com/watch?v=_Zr5fOTmbBE&list=RDCMUCjCEchPY-JT1INsZ_v-f-mA
https://www.youtube.com/watch?v=_Zr5fOTmbBE&list=RDCMUCjCEchPY-JT1INsZ_v-f-mA
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500018538181&name=DLFE-1416105.pdf
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500018538181&name=DLFE-1416105.pdf
https://agora.xtec.cat/ceiplamitjana/primaria/setmana-de-la-ciencia-la-capil-laritat/
https://text-lagalera.cat/guia-projectes/78498/activitat/4
https://www.ipsi.cat/elfil/que-necessita-una-llavor-per-germinar/

